„Zajedno na put”
Opis projekta
Projekt „Zajedno na put“ omogućuje djeci iz SOS dječjih sela aktivniji društveni život i pristup uslugama izvan Sela
koje su nam potrebne kako bismo zadovoljili dječje potrebe. U svakomu našem Selu imamo po dva službena vozila:
osobni automobil monovolumen prilagođen velikim obiteljima kakve su i naše te kombi vozilo za prijevoz do 11
osoba ili za prijevoz tereta. Zajednice mladih koriste se s još dva manja osobna automobila.
Djeca iz oba Sela redovito putuju u susjedne gradove na liječničke i stomatološke preglede, a u slučaju ozbiljnijih
zdravstvenih problema i do većih, udaljenijih zdravstvenih ustanova. SOS mame služe se vozilima za obiteljske
nabave odjeće, obuće, školskih potrepština i svega ostalog što je potrebno djeci u obitelji. Vozilima se koristimo i
za obiteljske izlete, posjete biološkim roditeljima i rođacima, posjete kulturnim i sportskim događajima, sudjelovanje
djece na natjecanjima i festivalima te za vožnju SOS obitelji na ljetovanja i druge praznike.
Ljetovanja naše djece organizirana su u doniranim smještajnim kapacitetima naših prijatelja koji ustupaju svoje
objekte na moru. Tako smo u mogućnosti za sve naše SOS obitelji osigurati barem sedmodnevni boravak na
Jadranu, no za prijevoz se moramo pobrinuti sami.

Ciljana skupina
243 djece i mladih iz SOS dječjih sela Ladimirevci i Lekenik i sve četiri SOS zajednice mladih.
Financijski parametri projekta:
50.000 HRK godišnje za troškove prijevoza (bez praznika) za djecu i mlade iz oba SOS dječje sela i sve četiri
SOS zajednice mladih (25.000 kuna po lokaciji – Lekenik (plus Velika Gorica i Zagreb) i Ladimirevci (plus Osijek);
80.000 HRK godišnje za troškove prijevoza (bez praznika) za djecu i mlade iz oba SOS dječje sela i sve četiri
SOS zajednice mladih i održavanje vozila (40.000 kuna po lokaciji – Lekenik (plus Velika Gorica i Zagreb) i
Ladimirevci (plus Osijek);
90.000 HRK godišnje za troškove prijevoza na ljetovanja i druge praznike za djecu i mlade iz oba SOS dječja
sela i sve četiri SOS zajednice mladih i održavanje vozila (45.000 kuna po lokaciji – Lekenik (plus Velika Gorica i
Zagreb) i Ladimirevci (plus Osijek).

Prednosti
Za ciljanu grupu
Ovim projektom omogućujemo djeci iz oba SOS dječja sela i četiri SOS zajednice mladih pristup svim potrebnim
uslugama i servisima koje im nisu dostupni u sredinama u kojima odrastaju. Uz pristup uslugama, putovanja izvan
matične životne sredine obogaćuju život djece i mladih na više načina: upoznaju ih s novim sredinama i ljudima,
izlažu ih novim umjetničkim, socijalnim, kulturološkim i drugim iskustvima što uvelike pomaže u širenju njihovih
obzora i propitivanju drugačije budućnosti od one koja im je možda inicijalno bila zacrtana.

Za korporativnog partnera
SOS Dječje selo Hrvatska osigurava promociju suradnje kroza sva svoja tiskana i druga glasila
– SOS glasnike i newslettere, web stranicu i Facebook stranicu i Twitter.
Tvrtka ima mogućnost sudjelovati u aktivnostima koje pomaže i angažirati vlastite djelatnike u promišljanju
načina suradnje koji bi omogućili kvalitetno uključivanje naše djece i mladih u poslovanje i
aktivnosti tvrtke koje su vezane za rad s korporativnim ljudskim resursima.
Otvaramo prostor za volontiranje zaposlenika u radu s djecom,
uređenju i investicijskom održavanju Sela, kreativnim radionicama i
drugim područjima, a sukladno godišnjem planu investicija i aktivnosti
svakoga pojedinog Sela.
Korporativni partner može sudjelovati na događanjima koje organizira
SOS Dječje selo Hrvatska.
Zakon o porezu na dobit omogućuje obveznicima poreza
na dobit porezno priznati trošak u iznosu do 2% ukupnoga
prošlogodišnjeg prihoda.
Financijski parametri izračunati su na temelju prosječnog troška
usluga u protekloj godini i procjene potreba za tim uslugama u
sljedećoj godine i broja djece kojoj će usluge biti potrebne.
Tijekom suradnje može doći do promjene broja djece kojoj je
usluga potrebna, a time i troškova vezanih za troškove prijevoza.

